
                                                                                                       Sadlinki, dnia 12.08.2021 r.   

SG.0002.25.4.2021  

 

 

  Zawiadamiam, że w dniu 25 sierpień 2021 r. (środa) o godz. 1000, odbędzie się w Sali 

Nr 01 Urzędu Gminy w Sadlinkach przy ul: Kwidzyńskiej 12, XXV zdalna sesja Rady 

Gminy Sadlinki. Transmisja na żywo z obrad, dostępna będzie na kanale Gminy Sadlinki na 

portalu YouTube. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Zatwierdzenie porządku obrad. 

2. Złożenie informacji przez Przewodniczącego Rady Gminy Sadlinki o złożonych interpelacjach i 

zapytaniach radnych skierowanych do Wójta. 

3. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2021r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sadlinki. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze kolejnych umów 

dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy 

Sadlinki na okres do 3 lat. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze kolejnej umowy 

dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sadlinki 

na okres do 7 lat. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej położonej w miejscowości Grabowo stanowiącej własność komunalna 

Gminy Sadlinki. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej położonej w miejscowości Sadlinki stanowiącej własność komunalna Gminy 

Sadlinki. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia 

dziennego w Sadlinkach. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia 

dziennego w Kaniczkach. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia 

dziennego w Okrągłej Łące. 



13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 

14. Wolne Wnioski 

15. Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy Sadlinki. 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Sadlinki 

 

 

Jarosław Gutmański  


